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ÚJ szabályok az elévülésben!

Tisztelt Partnerünk!

Hírlevelünk aktuális számában ezúttal az új polgári törvénykönyvből (Ptk.) a követelés elévülésével kapcsolatos
újdonságra kívánjuk felhívni a figyelmüket.
Nem szabad hagyatkoznunk a régről bevésődött szabályokra!
Az új Ptk hatályba lépése előtt, amennyiben tartozott nekünk valaki, elég volt igazolni, hogy 5 éven belül fizetési
felszólítást küldtünk neki, így az elévülés máris megszakadt és az 5 éves elévülés újból kezdődött. A 2014. március
15-én hatályba lépett Ptk. szerint egy egyszerű felszólítás már nem elég az elévülés megszakításához.
A követelések elévülési ideje nem változott, 5 év maradt az új Ptk. szerint is, viszont jelentősen változtak az
elévülés megszakadásának szabályai.
i)

Az új Ptk alapján az elévülési idő megszakításához a kötelezettel szembeni bírósági eljárásra lesz
szükség. Ez történhet fizetési meghagyás kibocsátása vagy klasszikus polgári peres eljárás útján.

ii)

További követelménye az elévülés megszakadásának, hogy az így megindított eljárásnak érdemben
és jogerősen le kell zárulnia. Amennyiben a peres eljárás bármely okból megszűnik – például a
felperes eláll a keresettől –, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha nem is indítottunk volna pert.

Ezeket a szabályokat azonban csak a Ptk. hatálybalépése után keletkezett ügyletekre kell alkalmazni, azaz a 2014.
március 15. napja előtt megkötött szerződések, kölcsönszerződések elévülési ideje még megszakítható fizetési
felszólítással.
/Az új Ptk vonatkozó passzusai az e-mail végén olvashatók./
***
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.
Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen további kérdés merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre.
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6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
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6:25. § [Az elévülés megszakítása]
(1) Az elévülést megszakítja
a) a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése;
b) a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség;
c) a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező
jogerős érdemi határozatot hozott; vagy
d) a követelés csődeljárásban történő bejelentése.
(2) Az elévülés megszakításától vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől az elévülés újból kezdődik.
(3) Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést a kötelem megegyezéssel
való módosítása és a végrehajtási cselekmények szakítják meg.
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